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la Parto . . . . • $ 0.80
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Shakespeare, 
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A. Lasca

CESAR CORTI
PROFESOR DE GUITARRA

Clases nocturnas de Guitarra

Curses Rápidos

MONTEVIDEO 528 U. T. 47-51X4
MANSILLA 3338 Buenos Aires

• • •. *
Los miembros de A. E. A. serán atendidos gra
tuitamente con la sola presentación del carnet

CONSULTORIO MEDICO DEL

Dr. E. ili)
Ex-Avudante del Instituto de Semiología 
y Clínica Propedéutica de la Facultad 
de Ciencias Médicas — Ex-Asistente del 
Consultorio de Enfermedades del Hígado 
y del Tubo Digestivo de la Clínica Qui
rúrgica de la Salpétriére de París —Mé
dico del Servicio de Clínica del H. Duran

Kavista Argentina 
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y Co.ocimiec.toE UnivarER-lGs

JARA ABONO 5 1.—

Dirección y Administración
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En nuestra secretaría MISIONES 369 puede Vd. solicitar cualquier informe relacionado con las 
actividades de esta Asociación, los días MARTES. JUEVES y SABADOS, después de las 20 horas

El Esperanto idioma de la humanidad del mañana
El idioma internacional va ganando 

muchos fervorosos adeptos por todas las 
partes del mundo, que al entusiasmo de 
heberlo aprendido rápidamente, añaden 
la firme convicción que su actitud tiene 
un significado profundo para el porvenir 
de la humanidad.

Y es, que para que el idioma interna
cional pueda cumplir la formidable fun
ción que de ella se espera, su estudio de
be ser simple y rápido, despojado de es- 
estas dificultades e irregularidades que 
tanto abundan en los idiomas naciona
les .

El Esperanto llena estas condiciones; 
es fácil de aprender, por qué es lógico e 
incomparablemente racional. Estructu
ralmente cuenta con diez y seis reglas 
sin excepción.

Diríase que el Dr. Zamenhof fué ins
pirado por los principios establecidos por 
Descartes; en el 20 de Noviembre de 
16 2 9 en su carta a Mersenne. '

“...haciendo una lengua en la que 
no hayan verbos defectivos ni irre
gulares, consecuencia de la corrup
ción y del uso, en la que la infle
xión de las palabras se haga por me
dio de afijos, ya sea colocados de
lante o detrás de los nombres pri
mitivos y cuyo sentido sea debida
mente aclarado en el diccionario; no 
sería una maravilla que los espíritus 
vulgares aprendieran a componer en 
menos de seis horas con la ayuda del 
diccionario’’.

Este proyecto ha sido realizado por el 
autor del Esperanto. Su sistema fonéti
co, según el cual, cada letra del abece
dario corresponde a un sonido siempre 
igual, y éste es expresado constantemen
te por el mismo signo, evitan al estu
diante del Esperanto estas terribles fal
tas de ortografía que aterrorizan a nues
tros candidatos a los exámenes.

El sistema de formación de palabras 
m diante el empleo de afijos, precedien
do o siguiendo la raíz, sugerido por el 
genial filósofo, no fuá lo único que llamó 
la atención del geni al creador del Espe
ranto .

Maupertuis trazaba en 1756 a gran
des líneas, lo que debería ser una len

gua común, cuya idea era ya vieja: va
le la pena de conocer su opinión:

“Si todos los nombres .sustanti
vos tuvieran una terminación cons
tante, que solamente el. número y el 
caso fueran señalados (por qué el 
género es. inútil) por algunos artí
culos invaria bles que sustituirían a 
las d^cl’nací ones; que los adjetivos 
tuvieran una terminación invaria
ble, lo mismo que los adverbios; que 
todos los verbos terminaran de igual 
manera y que tuvieran un solo infi
nitivo modificado por los adverbios, 
que se determinaran los modos y los 
tiempos de una manera uniforme y 
universal; sí, digo yo, fuera posible 
encontrar una lengua en la que to
das las reglas gramaticales tan nu
merosas como engorrosas, se redu
jeran a casi nada; todas las palabras, 
cuya especie se conocería ensegui
da por la terminación, se recorda
rían fácilmente; o buscadas en el 
diccionario se err.pleearían siempre 
sin la menor dificultad va fuera ha
blando o escuchando. No hay duda 
que una lengua de esta naturaleza, 
s r'a incomparablemente más fácil 
que todas las nuestras. Con las po. , 
cas reglas, que basta ría una hora 
para aprenderlas v un buen diccio
nario. uno se hallaría en condicio
nes de entender a la perfección to
do la que fuera escrito en este idio
ma. así como también de escribir to
do aquello que deseara”.

: I
Aquellos de nuestros lectores que han 

realizado el esfuerzo de aprender el Es
peranto, habrán podido constatar que ls 
indicaciones del adversarte) de Voltaire, 
ha hallado una concordancia absoluta 
con la lengua del Dr. Zamenhof. Es ma
temáticamente el esquema del Esperan
to, y esta rigurosa aplicación de estos 
principios básicos — sin los cuales un 
idioma universal no habría podido im
ponerse — explica su relativamente rá
pida difusión en todos los órdenes de la 
actividad humana.

Mientras que los idiomas nacionales 
muy a menudo no son hablados correcta
mente sino por la gente del lugar, el Es-
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peranto preparado para las personas de 
todos los países a cuya función, se adap
ta maravillosamente. Por otra parte su 
lógica ejemplar lo hace accesible a to
dos los trabajadores, los que en términos 
generales, carecen cle una gran prepara
ción intelectual.

Pero, muy a menudo, aquellas personas 
a quienes va dirigida nuestra propagan
da nos hacen una observación, ya sea de 
parte de los escépticos, como de parte de 
nuestros partidarios. Para qué sirve, y 
qué utilidad tendrá el Esperanto para no
sotros?

Y bien! I.a contestación os muy fácil; 
el Esperanto está muy difundido por to
do el. mundo; es útil para los comerción
os e industriales, quienes, gracias a és
te, encuentran una nueva clientela más 
allá de las fronteras, los sabios intercam
bian informes y comunicacioines científi
cas en ost1 idioma; en el mundo de la 
religión las revistas algunas veces ben
decidas por los primates de la iglesia, 
testimonian la importancia del Esperanto 
a los adoradores de Dios, Budha o Israel; 
está oficializado en los departamentos de 
policía de muchas y grandes ciudades. 
Sólo podemos citar algunos de sus ava - 
ces, ya que el lugar no permite sor ex
tenso .

Pero hay también la parte ideal’sta; 
entre los pacifistas y los partidarios de lrs 
ideas avanzadas y los trabajadores de to 
dos los países que persiguen un idéntico 
objetivo, hay entre ellos una “elite", to- 
davía pequeña que se ha entregado al Es
peranto, trabaja para su difusión entre la 
c’ase obrera, y procura que ésta lo emplee 
para su emancipación. El movimiento 
esperantista obrero dispone de organiza
ciones de enseñanza y propaganda como

la Federación Esperantista del Trabajo 
para las regiones de habla francesa, y de 
Asociaciones mundiales, para su utiliza
ción práctica en el terreno internacional, 
Revistas hermosas y numerosas y nume
rosas ediciones de libros, congresos uni
versales, demuestran la vitalidad de nues
tro movimiento.

El que desee aprender el Esperanto, 
no importa el medio social en que se ha
lle. puede estar seguro que comprobará 
sus ventajas, pero si hay en su corazón 
el sentimiento y en su cerebro la volun
tad madurada de trabajar para el Espe
ranto, para su liberación y para la del 
prole Triado, en este caso; que no dud? 

un instante para ingresar a nuestras fi
las.

Se trata de una obra indiscutiblemente 
útil, que no vacilamos en recomendar. 
Vuestra actitud insignificante aparente
mente dado el esfuerzo que os ex-girá, 
tiene una importancia considerable.

Tomamos de E. ReHús este pensa
miento: “Una revolución tan capital ca 
mo s ría la adopción do una lengua in
ternacional, no se llevaría a cabo sin que 
las consecuencias más importantes en f - 
vor de la paz y de un acuerdo mútuo. . . “ 
(Dn “El Hombre y la Tierra").

Y terminamos con la esperanza de ver 
cada día más ampT-o el círculo de los 
partidarios de una lengua común, y más 
(xtenso nuestro movimiento que se con
sagra a la realización de una generosa 
idea, una sola clase, una sola lengua.

El Esperanto es el idioma de la hu
manidad de mañana.

M. ROUX
De “Le Travailler Espéranttiste"



El Esperanto en las 

Escue las
é

Alumnos que desean 
correspondencia

Todos sabemos flue el porvenir per
tenece a aquel movimiento que cuen
te entre sus filas a los niños. El Es
peranto no constituye una excepción 
en este sentido* En muchos países 
exisen escuelas donde se enseña el Es
peranto, pero todavía no hay un país 
cuyo gobierno haya oficializado su 
enseñanza.

Los niños, por lo general, se intere
san fácilmente y muy voluntariamen
te concurren a los cursos, aun en el 
caso que éste se dicte fuera del hora
rio escolar.

Es de notar, sin embargo, que cuan
do por primera vez se habla del Es
peranto a los muchachos, no demues
tran mayor interés para aprenderlo, 
pero cuando se les puede demostrar 
su valor, mediante una prueba, o un 
ejemplo práctico, el interés viene en
seguida .

Una vez hablé eon un maestro acer
ca de la posibilidad de enseñar el Es
peranto en su escuela: a pesar de no 
ser él mismo esperantista, me contes
tó que estaba dispuesto a interrogar 
a sus discípulos sobre este punto. 
Después de unos días me contestó que 
solamente un niño había demostrado 
interés por aprenderlo.

Le propuse dar una conferencia con 
proyecciones, sobre un tema neutral 
(Zeppelin). Como es de suponer, esto 
des] erto una gran curiosidad (‘ntre 
los chicos. Un esperantista se encar
gó de traducir ini conferencia, des
pués de la cual 115 niños pidieron 
asistir a una clase para probar.

Urbaj vidaĵoj

Angla Turhorloĝo

el resulado final fué que se dictó u’1 
curso de Esperanto.

A mi primera lección asistieron 
seis niños. Se les obsequió con obje
tos esperantistas, y al final cantaron 
en Esperano. A la segunda vinieron 
25, y en la actualidad son 25 los him
nos* Con igual procedimiento ?st ib' 
eí otros dos cursos en otras na 
Ahora los. muchachos quiere*1 ’ e U 
postales ilustradas, fotografías y c 
tas.

Esperantistas: si quieren ayudarnos, 
o si conocen niños que sigan algún 
curso, que nos escriban una postal. 
Los siguientes maestros son los in'” 
medianos con los alumnos ni~o' 
también para Jos mayores de 
Sres. G. Eriksen en Ranum; E. o 
gaard en Logstor; Sta. K. Nielst 
en Sal ling por Logstor. Todos en 
Dinamarca.

La Sta- Nielsen hace un año que es 
esperantista, y escribió la primera 
' arta en este idioma a los 3 días de 
haber iniciado su estudio. Cuantos 
más cursos para niños, tanto más 
pronto vendrá su oficialización .

Les hablé df los muchachos de to
das las partes del mundo, aun de los 
de Japón v Australia que gustosamen
te cambiarían postales y fotografías.

La curiosidad creció más y mas, >

—Justeco estas oji la libroj, sed ne in
ter la homoj.— NIGEL.

—Naturo ordonis multajn pordojn por 
eniri la vi von,sed unu sola por eliri.— 
S. «MILES.
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ESPERANTO EN
Jam en la unua epoko de nia movado 

la propagandisto konsideris la enkondukon 
do Esperanto en la lernejojn kiel unu el la 
ĉefaj celoj de sia agado. Fakte tio estas 
la ĉefa celo de la propagando, ĉar se ĉiuj 
homoj konatiĝus kun Esperanto estas ne
dubeble ke ili enkondukus ĝin por sia pro
pra intereso en siaj internaciaj rilatoj, ĉu 
profesiaj, ĉu privataj kaj rapidege nia ling
vo fariĝus la ĉefa lingvo 
komerco,! radio, tilmo, ktp.

En la postmilitaj jaroj fondigis TAGE, ’lá 
‘‘Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Espe
rantistaj” kiu celas kolekti ĉiujn Esperan
tistajn instruistojn por propagandi efike la 
enkondukon de nia lingvo en la lernejon. 
Malgraŭ la fervora agado de tiu asocio, ĝi 
ankoraŭ ne sukcesis realigi eĉ la unuan 
parton de sia tasko, t. e. kolekti la .jam es- 
perantiĝinta jn instruistojn en apartan aso
cion por komune agadi por komuna celo. 
Estas certe, ke Esperanton lernis precipe 
lastatempe, granda nombro de instruistoj, 
cl kiuj multaj fervore agadas por nia idea
lo. Sed estas vere ankaŭ, ke multaj el iii 
eĉ ne 
utilo, kiun ĝi ankaŭ 
havigi kaj tial ue aliĝas, 
bezonatan kunlaboron, kaj la Asocio 
povas entrepreni grandskalan agadon, 
povas prepari efikan sukceson.

Alia estus la stato de la afero, se la 
borema komitato de TAGE povus kalkuli 
je apogo kaj daŭra kunlaboro de la geins
truistoj kies bruston ornamas 
stelo.
' Mi volas atentigi per ĉi tiu 
instruiston pri graveco do tiu. 
ktos neŭtrala tegmento estas loko por 
ĉiuj, sendepende de ilia persona 
konvinko aŭ religia kredo. Fa 
TAGE kunlaboras por disvastigi la 
de Esperanto ĉe instruistoj kaj g 
toj ¿‘iulandaj, ili interrilatigas kun alilan
daj gekcdegoj, propagandas ĝenerale nian 
ideon en instruistaj remioj por tie kreski
gi la interesiĝon, kio estas pre miso por la 
celo: la enkonduko de Efperanto en 
nejon pxZ. .A .

Niaj .instruistaj 
enviindaj! Ili ja posed 
rr. 
de

ocias pri la ekzisto de TAGE, pri la 
kiun ĝi ankaŭ al ili persone povas 

ne alportas sian 
Jie 
ne

la-

la verda

artikolo la 
:;.;oc'■», . ;; ’• 

r ili 
politika 

anoj de 
uzadon 

gelernan-

t

la ler-

‘.ami dea u oj povus esti 
las jam taŭgan iitlor-.

ciai. lakan or zan za jon kiu .el’ .onaa
15 jaroj’ ” I .P.R . ”* (Internacia Peda- 

gogia Revuo r. Dependas nur 
tigi tiun procion, 
diverslandanoj, 
gia revuo povus 
kan lu rizonton

Itostamdo
labora
en nuestros T 
como solista ’ va

7 *

eij linado conjunto de guitarristas.
En la primera reunión de la tempo

rada, a realizarse el 9 de Mavo. 
tuará nuevamente para solaz v bene
plácito de nuestros consocios, sus fa
milias y amigos.

Fariĝu do ano 
lab,oranto de 
gravan rolon en la sukcesigo de nia 
Fariĝu ĝia 
viaj g<*ko!c<joj  laŭ 
j iano! Tio estu> la 
enkondukon de nia 
kaj ĝisvivi la tagon

•‘I.P.R.’’
Dependas nur de ili plifor

ti. un la bori al la revijo por 
ĉar tia internacia | edago- 
komprenebk larĝigi la la
pli ol nacia revuo.
de tiu asocio, fariĝu kun- 

• la I.P.R.! 'PAGE certe havas 
afeto! 

pioniro kaj agadu kunlabore kun

• ►

•/

kune starigota agad- 
sola voio por atingi la 
lingvo (-n la lernejojn 
kiam vi instruos al ĉiuj

la kutima
kiun vi amas kaj kiu 
pli hom-indajn rilatojn

i X
ne 

kaj petu de 
j A7eendam 

specimenon de I.P.R.

LA LERNEJON!
• * * A • * •

viaj lernantoj, en la kadro de 
programo, la lingvon 
ebligos al ili starigi 
en la tutmonda ĥaoso!

Leganto! Se vi estas instruisto(in)o, 
hezitu, prenu tuj poŝtkarton ? 
S-ro P. Korte, | Bchoolstraat 13, 
Nederlando, senpagan . 
kaj detala jja klarigojn pri T.A.G.E Tie, 
estaa via devo: almenaŭ konatiĝi 
l utmpnda Asocio ' dé Gcistruistoj 
tistaj. "

K a j se 

kun la
Esperan-

A
• í

vi ne estas instruisto, 
povas plenumi belan taskon. Montru ĉi tiun 

el via urbo aŭ vila- 
seias pri la ekzisto 
lin konatiĝi kun ĝi 
kaj en la intereso

vi ankaŭ

artikolon al instruisto 
ĝo, demandu lin, ĉu li 
de TAGE kaj instigu 
en sia propra intereso 
de nia movado, kies verko ne estas image
bla sen la kunlaboro de la instruistaro.

U
S. PRAGANO

Pto?. CESAR CORTI

■■■

concertista de guitarra. <•<- 
éficaz v desinteresadamente 

Tes mensuales, va sea 
al frente de su ddis

*

ac-

l



Una experiencia oficial de enseñanza 
del Esperanto en las escuelas

de Francia
♦ . •

El Sr. J. Zay, ministro de Instrucción 
Pública, acaba de autorizar una experien
cia, oficial de enseñanza del Esperanto, 

en » carácter facultativo en las escuelas 
primarias, superiores y en la Escuela Na
cional de Relojería, de la ciudad de Be. 
sancon. Estos cursos se desarrollarán 
bajo el control del Sr. M. Pariselle, rec
tor de la Academia de esta ciudad. Y 
serán dirigidos por el Sr. M. George, 
profesor de la Escuela Normal.

El Esperanto en la estación San Lázaro

Desde hace varios años, las principales 
informaciones de la estación ferroviaria 
de San Lázaro están redactadas en Espe
ranto. Debido a una iniciativa del señor 
Dautry, director general de los Ferroca
rriles del Estado, varios cursos de Espe
ranto dirigidos por miembros de la co'iip1- 
ñía, han sido inaugurados en la estación 
San Lázaro, para todo el personal de la 
empresa. Es de observar que los em
pleados ferroviarios de la Europa con
tra), que hablan este idioma, llevan un 
distintivo que los distingue del resto del 
personal.

El Esperanto en la Feria <k Lyon
e • • . * . •

La Asociación de cinemotografía ins
tructiva y científica de Leningrado, ha 
fundado una sección de Esperanto, para 
organizar una encuesta mundial del 

uso del Esperanto en las escuelas supe
riores. Detal'es e informes «puedédn so
licitarse a, Poŝtkesto 532, Leningrado 3. 
Unión Soviética.

La feria de Lyon (Francia), que regu
larmente usa el Esperanto para su pro- 
aganda y para su correspondencia, edi
tó p a la f ria de este año un hermoso 
afiche en cinco colores; además de otro 
material de propaganda. La estadística 
de esta feria demuestra que cada año í‘s 
más numerosa la cantidad de correspon
dencia recibida en Esperanto.

*

Un nuevo prospecto en Espranto de Viena
Un novísimo y artístico folleto de la 

capitaine Austria, y trae hermosas lá
minas de esta bella ciudad de la Europa 
Central. Se puede recibir gratis, solici
tándolo a la Urbo Fremdoficejo Maria- 
hilferstrasse 2, Wien VII, Austria.

El Consejo Deliberante de Viena reco" 
mienda el estudio del Esperanto

El Consejo Deliberante de Viena, por 
medio de una circular distribuida en el 
mes de Octubre del próximo pasado año, 
invitó a los consejos de todas les escue
las de oficios, así como a la comisión di
rectiva de la Escuela de Perfecciona- 
mieinto de Oficios en General de Vie
na para que informen a los alumnos 
acerca de la idea y objetivo del Esperan
to, y de los cur sos organizados por la 
Asociación Austriaca de Esperanto. Es
tas escuelas serán visitadas por más 
de 18.000 alumnos.• • •

Un prospecto en Esperanto de Su’za
El -Centro Suizo de Turismo -acaba d1 * 4 • <

editar un folleto imnreso en colores ri» 
camente ilustrado, cuyo título es Suiza 
bajo la Nieve; con dt talles e informe*  
de los deportes de invierno y estada en 
este país. . ■

Este hermoso folleto se puede rfCÍb’r 
gratis. Pídase a Svisa Turisma Centro- 
Bahnhobpiatz 9. Zurich.

CONCURRA al
diario publica un

/ C w . • *•  i .curso de EsperantoA

El importante y difundido diario que 
ve la luz en la ciudad de Lyon, “Lyon 
Republique”, publica todos los martes pn 
curso de Esperanto. Este curso es diri
gido por el Sr. R. Levin, vice-presiden- 
te de la “Universitata Esperantista Klu
bo” de esta ciudad. La dirección del dia
rio es: 18 rué Bellecordiére, Lyon 2.

• » s

• V *

Una encuesta en Esperanto sobre la 
cinematografía científica ~ ,

4

*

PRIMER TE
de

Camaradería
Temporada 1937-3
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El Domingo 9 de’ 
MAYO de 1937 
a las 16 horas
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Legendo
i • (1)uanakoj

• A . • 4 • 9

^NTAĈ la konkera epoko, loĝis en 
la “Calchaqui” (2) regiono la ĉasis
to Itami, li havis filon kies nomo estis 
Aramŭ. Ambaŭ estis tre ¡spertaj ĉa
sistoj de guanakoj kaj lamoj. Uia fa
mo disvastgis tra la tuta lando; oni 
admiris ilin, ne nur pro ilia granda 
¿‘aslerteco, sed ankaŭ pro iliaj bone
gaj personaj ecoj. Neniu povis sin 
kompari kun Itami kaj Aramŭ manu- 
mante la “boleadoras” (3) kaj fali
gante la plej rapidan guanakon. sed 
neniu kiel ili pretaj helpi la kamara
don post malsukcesa ĉasado.
akcepti hejme, dum ŝtormaj noktoj 
rapidante apud lian .hejmon .por lin 
favori se li mineras aŭ se malfeliĉo 
kruele vizitas lian hejmon.

Patro kaj filo, post multaj laboroj 
kaj oferoj sukcesis amasigi malgran
dan kapitalon. Ili vendis » la guana 
kajn kaj lamajn felojn en ĉiuj ĉirka
ŭaj regionoj, marŝanto ofte multajn 
mejlojn tiu-cele.

Tre • sobraj ili estis, tiel. iom post 
iom ili vidis kreski la kapitalon, kiu 
permesos al ili ĝui trankvilan malju
necon Iun matenon Itami kaj 
iris kiel kutime al ĉa
sado. kiam granda he
leco altiris ilian aten
ton.
tio? Diris Aramŭ mi
rigita— Mia filo. res
pondis Itami. surge
nuiĝu tuj, ĉar, certe 
io eksterordinara, oka
zos al ni. — Mi aŭ
dis paroli ke en tiu ĉ’ 
heleco 
Pacha 
trino.

Kaj

Aramŭ

Patro. Kio esias

sin prezenta^ 
Mama, nia pa

ta k t e tiel estis l'

A •

• r < • • r • •

Pacha Alaina,, patrino de la tuta krei- 
tii J o.

lami kaj Aramŭ restis fi el forte im
presitaj. ke ili perdis Ja '«parolkapa
blon.

.«■ 'La diino per milda voĉo diris al ili-
i 't ' * |

—Itami kaj Aramŭ. tre kontenta m: 
estas pri vi, ĉar vi ainas min, respel' 
tas kaj plenumas viajn devojn. —V 
volas ion peti al vi. kaj mi esperas, ke 
vi konsentos pri ĝi. Post mallonga 
paŭzo ŝi daŭrigis. —Mi ordonas vin 
ĉasi po unu guanakon, tage.

—Se vi ne malatentas mian peton, 
ŝi aldonis, se vi limigas vian ambicion 
ĉasi unu animalon po tage, mi rekom
pencos vin jene: ¿iumatene vi trovos 
ĉi tie, guanakan kolon plena je oraj 
moneroj. Tiel vi nenion perdos, kaj 
oni savos la vivon de tiuj guanakoj. 
kiujn mi devas protekti, kiel vin mem. 
kaj ĉion. kio spiras kaj vivas en la 
mondo.

Malaperis Pacha Mama, la heleco es
tingiĝis. patro kaj filo troviĝis deno
ve solaj. —Ĉu vi aŭdis? — diris lla
mi, — Nur unu guanako po tage. res- 
pon dis Aramŭ. —Jes patro, diris tiu 
ci, mi obeos inian patrinon ka j mi pro-

. f

I !

A *

mesas plenumi ŝian 
peton. 'Kvankam .mi 
vidu centojn da case- 
h aj guanakoj, mi nur 
mortigos po unu tage, 

Post, kelkaj tagoj, 
Itami, anstataŭ doni 

ekzemplon al sia filo, 
li mem 
Padi a n 
non kaj 
tagmezo
dudek gnanakojn, kiuj 
paŝtis trankvile.

—Atentu Itami re-

malobeis la 
Maman orde
co unu posti

li mortigis



Esperantaj

Fidinda samideano informis nin pri tio 
ke, en Kordobo (Hispanujo) la solda
toj de la generalo Franco mortigis 
ĉiujn Esperantistojn, kiel paeaman- 
tojn. Nur unu Es-isto savigis, s-ro Li 
nares, ĉar li antaŭ la buĉado forla
sis la urbon. (“La Praktiko”)

I

Ma rtiro j
e

Martirojn ankaŭ nia movado havas. 
Ĉar fakte tiaj estas la samideanoj, kiuj 
perdis sian vivon • pro .Esperanto en 
Kordobo.

Kvankam por ni, kaj por tiuj, kiuj 
loĝas en landoj kie ankoraŭ libere oni 
povas labori por nia afero, malfacile 
komprenos kial la autoritatuloj kiuj 
regas en tiu ĉi parto de Hispanujo, po
vas vidi Esperantistojn tie] danĝerajn, 
ĝis la neceso mortigi ilin, ni devas ak;. 

cepti tiun novaĵon kiel veran, pro ĝia 
nesuspekt inda fonto.

Kreskas ĉiutage pli kaj pli la baroj 
sur nia vojo, kaj, se tiel daŭras la afe
ro, antaŭvidebla estas la tago, kiam por 
aliĝi al nia movado, estos necesa certa 
grado ŭa heroismo.

Ni bedaŭru la finon de niaj samidea
noj, kaj esperu ke la homoj iam bone 
komprenos la celon de Esperanto.

komandis Aramŭ. Tio povas serioze 
kolerigi nian ĉiopovan patrinon. —Ba! 
respondis Itami, ŝi scios nenion.

Sed Pacha Mama kiu scias kaj mal
kovras ĉion, baldaŭ konis la malobeon

9

de ltami, por ĝin puni, iun posttagme
zon, dum ili promenis sur iuj montetoj, 
malaperigis Aramŭ‘on, sen ia videbla 
postsigno.

Plena je malespcro, Itami vane tra
serĉis sian filon, inter la altaĵoj kaj 
krutaĵoj de la loko, helpata de ĉiuj siaj 
amikoj. Nenie oni trovis Aramŭ'on. 
Ĝis la plej altaj pintoj de la montoj, 
ili supreniris, riskante siajn vivojn por 
eltrovi ian postsignon, sen ke la plej 
eta detalo povis montri kie li shi trovis, 
kaj ke lia voĉo respondus al tiuj, lin vo
kantaj. ‘

Aramŭ, mia filo! angore kriis Itami. 
kiel frenezulo, serĉante lin ĉie.

Fine, post sensukcesa multtaga ser
ĉado, ili trovis Aramŭ'on. Li staris en 
valo, apud travidebla rivereto. Lia kor- 
po estis kovrita de guanakaj feloj, li 
saltis kaj strangaj krioj eliris el sia bu
ŝo. similaj al de tiuj bestoj. 
migante lia patro, timigite li 
neeble estis al ili, iel trafi lin. 
kuris lin, sed Aramŭ saltadis
sur ŝtonon, aŭ transaltis riveretojn kaj 
rapide malaperis el la vido de tiuj, kiuj 
intencis lin kapti.

Plena je malespero Itami levis la bra- 

Proksi- 
fo rku ris, 
Ili post

de ŝtono

kojn. sed Pacha Mania ne aŭdis liajn 
plendojn; ŝi restis surda al liaj • petoj, 
ŝi volis puni la malobeon de la malres
pekta “calchaqui” ĉasisto.
Estis tago, kiam ltami malgaja kaj mal
ĝoja estis- apud sir j amikoj, jam per
dinte la esperon trovi sian filon; iu 
vidis malsupreniri de alta monto neble 
lon. Ĉu Pacha Maina—diris Itami sur- 
genuiĝinte. —Ĉu vi redonos mian fi
lon al mi La nebulo daŭre malsupren
iris. ĉiu-momente pli densa. Subite ĝi 
fendiĝis, ili vidis Aramŭ'on rajdantan 
sur be’ega guanako. —Aramŭ, mia fi-

K '

lo!, ekkriis Itami. —Venu. Sed la junu*
10 restis sensen a al liaj vokoj, kvaziŭ
11 ne plu apartenus al nia mondo. Post
kelkaj momentoj fermiĝis la nebulo, 
Aramŭ kaj la guanako forestis. Antaŭ 
ltami sin prezentis Pacha .Mama kaj 
diris: Mi volis puni vian malobeon, mi 
igis vian filon, la reĝo de la guanakoj 
de la homoj nevidebla, vi ne scios se 
mortigante guanakon. lin ankan morti
gas. Itami post aŭskulti la vortojn de 
Pacha Mama ne plu volis mortigi gua- 
nakojn. ' • r

Tradukis OKULVITRE

(t) Remaĉulo parenco al lanio, alpako.-
(2) Argentina regiono.
(3) Rimeno mallonga; ĉe giaj pintoj 

du pezaj pilkoj; oni ĝin ĵetas al la 
piedoj de la kurantaj animaloj Dor

' ilin kapti.



XXIX Jubilea Univesala Esperanto-Kongreso

Augusto 7-15

★

Laŭ la unuaj preparoj tiu ĉi kongreso res
tos kiel memorinda dato en la historio de 
nia movado. La fakto ke oni solenos la 
kvindekan jaron de nia batalo por Espe
ranto donos al tiu ĉi kongreso epizodan 
karakteron, kiu reliefe distingos ĝin inter 
ĉiuj aliaj. El la oficia la komuniko de 

la loka kon greso, ni eltiras la 
jenajn pa l agrafojn.

Varsovia 1937

★

Ni pensas, ke dum la tuta Jubilea Jaro 
nia devo. la devo de ni ĉiuj esperantistoj, 
estas fari la jubilean kalkulon de nia 
kvindekjara agado. Ni opinias, ke ne nur 
la Kongreso, sed ĉiuj niaj landaj, interna
ciaj, ideaj kaj profesiaj organizaĵoj estas 
alvokitaj per tiu historia momento,, per tiu 
jubilea datreveno, kiun ni travivos eston
tan jaron, fari tian bilancon.. Ni supozas, 
ke eĉ apartaj izoluloj, studantaj tiujn 
problemojn, estas ankaŭ vokitaj al tiu' ĉi 
laboroj sintezaj, donantaj kiel eble plej 
kompletan, klaran kaj koncizan bildon de 
h ĝisnuna j atingoj de liia 'movado. Tiel di- 
ri,t;>j bilancoj, historiaj kunmetigoj, resu
moj ,de nia, aglido devas enhavi egale ĉiu iu 
sukcesojn, ĉiujn gajnojn, ĉiujn rezultatojn 
pozitivajn, kiel duaflanke ĉiujn nekom
pletajn atingojn, ĉiujn erarojn k. ĉiujn pial- 
sukcesojin de nia movado. Farante tion, ni 
celos el tiuj sintezaj bildoj, apogitaj sur la 
larĝa bazo.de nia kvindekjara ekpperimen- 
tado kaj praktiko,—tiri konvenajn regu
lojn same por la ' estonta propagando kiel 
por la organiza 'kaj literatura agadoj.

Tiaj sintezaj laboroj, preparitaj de -spe
cialistoj, konantaj la temon pritraktatan, 
povos servi kiel bazo al la sekvontaj dis
ketoj de Ja fakaj kunridoj kaj de la Ple
na Kunsido de la Jubilea Kongreso aŭ kiel 
prelegoj de la Somera Universitato. Eine 
i’i povos eniri, kiel valora materialo, en 
la libron de la Jubileon Kongreso, kiun ni 
esperas povi eldoni poat la Kongreso.

.Volante doni kelkajn ekzemplojn, kiel ni 
komprenas tiun ĉi historian taskon de la tu- 

+ ,• r • . t *

ta esperantistaro dum la Jubilea Jaro. ni, 
nur kiel certajn eblojn, formulas niajn pers
pektivojn jTor la tri ĉefaj kampoj de nia 
ĝisnuna movado:

• • • *•

LINGVO — Sur la kampo de la historio 
de la lingvo estus dezirinde, ke la.specia
listoj d » ti u ĉi fako. posedantaj sufiĉan 
sciencan preparon, montru al la publiko es
perantista kaj sekve al la alia, kian gra
don de ia perfekteco kaj de la ĉiuflanka ri
ĉeco atingis nuntempa Esperanto, fidele 
bazita sur la Fundamento de Zamenhof.

* " A»

dank’ al multjara praktiko' uzado same en 
la ĉiutaga ‘internacia' vi^o, kiel en la scien
co. er. Ia tekniko kaj en ia literatura;

in
fek
ta* f- 
kaj

J J : ♦ l. • e • a

en tiuj 'aoiaj regio,oj ĉefe dank’ ai, 
boroj kaj talentoj de la kreintoj de la 
nikaj vortaroj, de la tradukistoj de la 
verkoj de la universala literaturo

dank’ al la laboro de la originalaj verkis
toj .

Estus dezirinde ankaŭ montri, kiel de 
la leksikologia vortara vidpunkto Esperan
to dank’ al sia mirinda, facila, preskaŭ ne
limigita vortfarado superis en mallonga 
ten po mditajn lingvojn naciajn, kiuj po
sedas ne nur jili nombran lingvan socion, 
sed pli longan, historion kaj senkompare pli 
grandan praktikan uzon, kaj malgraŭ ĉio 
ne .posedas ĝis nun, en multaj fakoj de la 
vivo, kompi etan vortaron kaj ofte uzas 
sensukcese, maltrafe elektitan neologismojn 
aŭ 'eĉ simple pruntas senŝanĝe vortojn el 
aliaj lingvoj.

LEI KRATERO — La literaturaj akiroj 
de 1'Esperanto same sur la kampo de la tra
dukoj, kiel fjur la kampo de la originala 
poezio kaj la prozo, prezentitaj sinteze, — 
donus la bildon de tiuj / multaj profitoj, 
kiujn dank’ al Esperanto oni povas ĝui 
jam hodiaŭ, se oni konas tiun ĉi lingvon, 
kaj la bildon de tiuj aliaj profitoj, aŭ an
kan de pli granda ebloj, sur la kampo de 
la kultura ekspansio preskaŭ de ĉiu nacio 
Ifaj spleciale de la malgrandaj, kiujn pro
fitojn tiuj ĉi nacioj jam akiris aŭ povas 
akiri 'en estonteco dank’ al Esperanto.

La la-
or-

HI STORIO DE LA MOVADO 
boroj' koncernantaj la .propagando kaj 
gnnizan movadon estus, laŭ nia kompreno; 
ne nur simplaj monografioj, kiuj estas mul
te instruataj por ĉiu movado, sed havos an
kaŭ praktikan signifon, por la Kongreso, 
ĉar sur tiu ĉi bazo ĝi eble povus ellabori 
certajn rekomendojn por estonteco, por kc 
nia movado evitu erarojn de la ĝisnuna nia 
agado, ĉefe la erarojn de propagado kelk
foie* malĝuste direktita aŭ adresita al la 
medioj malmulte interesitaj pri la proble
mo de la lingvo internacia.

1 ine, la problemo de interŝtata 
pri la enkonduko de Esperanto en
.lojn eslus por la programo de la Kongreso 
’ vazaŭ konkludo kronanta ĉiujn ĝiajn la-*- 
borojn? Ĝi e tus la 
ferino de 
*<), povas 
ĝenerala n 
8Ŭ* vojo 
amasa, ĉar ’en 
kaŭ .tuj lingvo 
generacio de tiuj landoj, lpuj 
enkondukos en lernejojn kaj per tio ĉi ĝin 
lernado estus ankaŭ fakte deviga por ĉiuj, 
kiujn la profesio devigas lerni lingvojn

A kordo
Lerne-

A •

unua' provo de la mal
la nova vojo, per kiu Esperan- 
scnkompare pli rapide eniri en 
uzon ol tio ĉi fariĝas ĝis nun 
de la propagando individua aŭ 

tiu ĉi okazo ĝi fariĝos pres- 
internacia de la tuta juna 

• ĝin devige A •

bazo.de


KONTRAÚMILITA 
INTERNACIA 
KUNVENO

Sok. 30 rue Joubert; Paris 9e; (Francujo)

Ne ekzistas pli nobla tasko ol krei en la 
mondon fratan pacreĝimon. En homaro mi
nacata denove de la krima milita-freneza- 
ĵo; ne estas pli urĝa tasko. Kuraĝe kaj 
ne laciĝanta; necesas rememorigi al la po
poloj; la kondiĉojn de la vera paco.

Hodiaŭ pli ol iam gravas ke bonvolemaj 
homoj po volitaj vidi nur rapidan alpaŝon 
al neevitebla milito en Ja nuna armita pa
ca reĝimo starigita aŭ plifirmigita preteks
te de pacdefendo: kunigu siajn penojn en 
komuna agado por bari la malfeliĉegon 
La kondico de la paco neniam estos milite; 
eĉ nomita liberiga aŭ revolucia. La kondi
ĉo de la paco estas la interpopola justeco; 
la rezigno al la milito dum la nuna tempo.

Por proklami tiun idealon kaj serĉi la 
rimedojn; por konvinki pri ĝi ’a homojn; la 
KUNIĜO INTERNACIA KONTRAŬ MILI
TO KAJ* MILITARISMO estas starigita. 
Tiu kuniĝo celos kunordigi la klopodojn de 
ciuj pacifistaj asocioj kaj individuoj de la 
mondo. La agadon kiun ĉiu el ni faras en sia 
propra medio ni devas konduki samtempe; 
nin apogante la unuj sur la aliaj por stari-

kiel nun la francan aŭ

ESPERANTO EN LER- 
devas 

postulas, ke 
ĝin

labori la Jubilea 
ĉiuj esperantistaj 
serioze rilate al 

aŭ fakaj ce’oj. 
ol kelkajn mona-

la Kongreso ricevi cl ĉiuj lan- 
eamideanoj raportojn, montran -

fakte internaciajn, 
la anglan.

La vortsignalo: 
NEJOJN! sŭb kiu 
Kongreso,
organizaĵoj pripensu 
siaj landaj cirkonstancoj 
Ni dezirus ne pli malfrue 
tojn antaŭ 
doj de- niaj
tujn, kiel la problemo sin prezentas nun en 
Pa lando, kiuj cii konstancoj favoraj aŭ ne
favoraj povas faciligi aŭ malrapidigi la ten
igon ue nu vi ccm en okazo ue 
cia starigo de tiu ĉi problemo 
g is ta roj d e ali a j fit a t oj.

Ni tro dezirus kolekti
' so ĉiujn sugestojn koncerne 

de Esperanto en la lernejoj, kaj 
petas ĉiujn organizitajn samideanojn 
pripensi tiujn aferojn en ilaj andaj k. fa
kaj arocioj j 
ko n, sugestojn 
1 ... de marto 19 
reso Komitato povu 
la raporto la nunan 
la mondo kaj prezenti ĝin 
kiel bazon de

LOKA
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ani aŭ 
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alsendi 
raportojn 

por k e 
resumi 
staton
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KONGRESA
- 1936

la interna- 
per la re

la Kongrc- 
enkoadukon 

ni insiste 
se i iozo

iliajn rimar- 
anta ii la 

T ¡oke. Konu-% •
nuu ĝenera
la afeio en 
a Kongreso

KG?: ITATO

gi komunan baregon kontraŭ ĉiuj milite- 
blecoj.

Iam iuj bone konataj faminduloj certi
gis la kuniĝon pri sia subteno; inter ili: 
la respektinda J. Buskes. N. K. Gandhi; 
R. Tagore, Aldous Huxley, Bertrand Rus- 
sel, J. Giono, G. Pioich, A. Melissa Gra
va, H. Roland Holst. Ellen Horup, Lily 
Heber, kaj aliaj.

Tuj grandaj internaciaj asocioj aliĝis: 
Internacia Kontraŭmilitarisma Oficejo, In
ternacio de Militrezistantoj, International 

1 ellovvship of Reconciliation, Internacia Li
go de Paéó-Batalantoj, Peace Pledge Union 
Ali World Gaddhi Fellowship, Kontraŭmi- 
lita Kuniĝo VBelgujo), Kerk en Vrede, 
Neve History Society, k.t.p.

La Kuniĝo Internacia kontraŭ Mi’ito kaj 
Militarismo okaziĝog sian unuan tutmondan 
kongresan de la l-an ĝis 5-an de Aŭgusto 
1937 (Paris).

La kvin jenajn riunktojn ellaboris Inter
nacia Organiza Komitato. Ili fermas la 
fundamenton de Ia Kuniĝo kai de la kon- z • • • "
groso. T'i estas la bazo de la studa kaj 
agada programo de la Kuniĝo. Cetere, la 
Komitato ne sin apogis sur certaj antaŭju
ĝoj altrudi iaj al tutmonda pasifista mo- 
vado.

Ĝi servas lu porpacan batalon. Ĝi volis 
simple esprimi per tiuj kvin punktoj la, 
ĝeneralan tendencon de la kontraŭminita mo
vado tutmonda.

I — Por militista kaj normala senarmi
ĝo. — Tiu senarmiĝo devas esti tuja kaj la 
sistemo de kolektiva sekureco, kaj helpaj 
kontraktoj (novaj formoj de militistaj li
goj) ne povas esti ĝia kondiĉo.

2. — Por politika, ekonomia kaj socia 
justeco inter 'popoloj, konsiderata kiel fun
damentan kondiĉon de abeo'uta paco —« Do-, 
pcec.-as revizii la kontraktojn, okazigi tut
mondan ekonomian konferencon kaj revizii 
ankaŭ la- statutoj de la ko’oniaj popoloj.

3. — Kontraŭ deviga militservo k j 
ĉia militarismo.

4. — Kontraŭ milita. Industria kaj to
cia preparado cele de ĉiun militon.

”. —: Por tuja liberigo de la 500 miltkon- 
trui.uloj nun enkarcerigitaj en diversaj laŭ
doj .

la kongreso ne celos la absolutan neper- 
forton. 
povas 
militojn ĉu inter nacioj, ĉu inter rasoj, 
corno cni.’?nda mijito 
eb’rj. 
tos klare oo 
la batalo por

For la afero, la as 
akceptintaj la 5 punktojn kunteniĝu en N: 
ciaj Kuniĝo j kontraŭ Milito ka j n ivf ri 
mo. kiel jam faris-la Be’go.j stariginta j kon 
tra u ii\ikta u aron de 100.000 
viroj kiuj vigle propagandas 
publikan opinion.

La lnternacia Komitato de 
M. estas prezidita de 1'. C'Ĵ 
das en Parizo (Francujo). 
bert Je.

• «.

* V

ĉiuj, kiuj akceptas la. kvin punktojn 
¿iu partopreni. Ĝi kontraŭstaras ĉin.iu 

Ko:t-
>, malsamaj opinioj cst: . 

Tamen, ĉiuj diversaj tendencoj raĵ- 
nrimjĝi pri la metodoj uzotaj en 

socia justeco.
afero/ la nsoe ioj kaj. individuoj

membroj, ge- 
por influi la

M.
.4*> •• -o

u u ..•*



/.'/ POR LA LERNANTOJ

Lingvaj notoj
Por GEORGO

B kaj V

La hispanparolantoj bonege prononcas la 
vokalojn (kio estas azenponto por la angloj)• •
kaj senmanke ake entadas sur la antaŭlastan 
silabon (kio ŝajnas tre malfacila por la frari* 
coj), S(?d kelkajn konsonantojn ni ne tre 
fidele prononcas. B kaj V ekzistas en la 
hispana lingvo, sed oni emas pronoci ambaŭ 
kiel b-on. Parolante en Esperanto oni ne
te diferencigu B-n de V. Ne estas samo 
diri besto kaj vesto, aŭ mi faras 
vestaĵojn, kaj mi faras bestarojn aŭ 
mi volas, kaj mi bolas (ma fe iĉulo!). 
kaj... beku min frue, ĉar mi bolas fari 
bestejon por tiu rabanta fraŭlino...

Do, ne plu rabu kaj bolu, sed zorge aten
tu, ke b-on oni prononcas per momenta mal
fermo de la lipoj (plosivo—explosivo). Ce
tere ĝia formo devenas de la greka B, kiu 
prezentis la du fermitajn lipojn.

Kaj V estas frikativo, t. e., ĝia sono es
tas daŭra, produktata de la spirblovo in
ter la suprajn dentojn kaj la malsupran li
pon. Simpla afero.

¡MUCHAS GRACIAS! La ofte aŭdata tra
duko “multajn dankojn!”, estas nebona. Se 
la simpla dankon ne sufiĉas, kaj oni volas 
pliakcenti la dankemon, ni diru: mi tre 
(treege aŭ multe) dankas, aŭ la bele espe
rantan: Koran dankon!

KAJ ANKORAŬ KELKAJN VORTOJN, 
KIUJN NI EMAS KONFUZI:

SONGO — Sueño (durmiendo). Sonĝi es
tas vidi imagi dum dormo. Ŝi havis tre 
strangan sonĝon.

REVI — Soñar despierto, imaginar. Ni 
eĉ ne revis pri tio. Plekti revojn. Ni la
boru por ke nia revo realiĝu!

PROVI — Probar, ensayar. Provi novan 
aŭtomobilon. Surprovi veston. Provi dra
mon antaŭ la prezentadon.

PRUNI — Probar, demostrar. Pruvi la 
ekziston aŭ neekziston de Dio. Estas faci
le pruvi ke Esperanto estas vivanta lingvo 
de vivanta popolo.

GUSTA — Justo, de acuerdo a la verdad, 
preciso. Ĝusta sentenco, esprimo, horloĝo, 
vojo. Li estas la ĝusta homo por tio. Ĝuste 
antaŭ monato. Ĝusteco: justeza, exactitud. 

JUSTA — Justo, conforme con la ley y el 
derecho, ecuánime. Justa juĝo, decido. Jus
ta homo estas justulo. Justeco: Justicia.

HAŬTO — Piel. Serpentoj ĉiujare deĵe
tas la haŭton. Senhaŭtigi angilon. Subhaŭ- 
ta injekto.

LEDO — Cuero preparado. El ledo oni 
faras botojn, rimenojn; selojn, k.t.p.

FELO — Piel natural de animal, con o 
sin pelo. Felo estas kruda haŭto de besto 
Argentino eksportas al Eŭro no salitajn kai 
sekajn felojn.

I ELIO Piel destinada al vestido. El 
la felo de katoj k. kunikloj oni faras de
mokratajn vulpo-peltojn. Peltaĵo estas ves
to el pelto.

☆ ★ ☆

5 Perfektigaj Reguloj
Esperantisto perfektigas per:

1-—Legado k. resumado de siaj legadoj, 
lici oni kompletigas la vortaron k. kutimi

ĝas al la fazkonstruo.

-•— Korespondado vigla k. kun multaj 
korespondantoj diverslandaj, permesas pli
vastigi la pensa Joji pri multa j ternoj. Re
zulto: pliriĉigado de la vorttrezoro k. prak
tikado de la lingvo.

3.—Redaktado de artikoloj pri diversaj 
temoj maltimigas la verkanton

4.—Konversacio en la studrondo, kiu per
mesas la rapidan esprimon de la penso.

5.—Tradukado en esperanton de malgran
da historio aŭ rakonto.
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UNUA LIBRO DE STENOGRAFA INS- 

774-tpaĝa broŝuroI I TUTO TUTMONDA
Enhavo: Biografio de Zamenhof; 

de Dvplove; Dokumentoj pri 
Instituto Tutmonda; Regularoj 
Rimarko por alfaro de stenogra- 
lingvo; Stenografaj gamoj; Ste-

I

♦ De la Ĉeĥoslovaka Ministerio de Fer
vojoj ni ricevis du kolore ilustritajn fald
foliojn kun turismaj indikoj pri la 
kaj interesan broŝuron pri la 
Krkonoŝe’ ’
knj kactoj.

ĉe

lando, 
“Montaro 

, ankaŭ ĉi lasta kun belaj fotoj 
Ia eldonajoj estas haveblaj 

la ministerio de Fervojoj, Praka.

LA GAZETOJ

Adre-
I. T.

‘ ‘ Poi vgi ot ’ ’

eldono de tiu Unua Libro konsistaa

♦
21x27 —
Bio grafio 
stenografa 
de S. L T. 
fio al alia
nografaj k. metagrafaj legaĵoj (kiuj estas 
la tradukoj de la antaŭauj gamoj); 
saro de la fondintaj membroj de S. 
kaj inuitaj fotografaĵoj.

La
el nur 300 ekzempleroj, kiuj estas preskaŭ 
Ciuj donacitaj al fondintaj membroj de 
S.T.T.; al la esperantistaj kaj stenogra
fistoj asocioj kaj gazetoj.

La restantaj ekzempleroj estas je la dis
pono de tiuj, kiuj interesiĝas pri ia steno
grafa demando. Prezo 10 fr. fr. Ĝin men
di al Stenografa lnstituto Tutmonda, 9 Boni, 
Voltaire. Issv - Les Molineaux. Seine, Fran- 
cujo.

Tutmonda adresaro de 
korespondantoj, kolektantoj, kaj interŝan- 
ĝantoj. Aperas ĉiumonate, esperante, angle, 
france, germane. Senpagan provnumero es
tas havebla ĉe la eldonanto: Jarolimek, 
Strasnice 985, Praha XIII. ĉeĥoslovakio.

<> “Libero’’, la organo de la “Sanko Es
peranto Grupo’’, dediĉas .specialan numeron 
poi- la raporto de la japana studenta vivo. 
'fro interesaj informoj, statistikoj k. gra
fikaĵoj plenigas la 30-paĝan kajeron. La el
donantoj deziras korespondadon pri studen
ta kaj lerneja vivo. Sanko Esperanto 
po, Kioto, Japanio.

Gru-

< NOa. SOMERA UNIVERSITATO — 
KONFERENCO DE INSTRUISTOJ—KON
FERENCO DE VIRINOJ dum la XXVllIa. 
Universala Kongreso de Espereanto en Vie
no, 193(5. Kompilita de Kortega Koos. Hu
go Steiner. Prezo 5 int. 
afrankite. Mendojn al 
1 Neue Burug, Vieno.

Laŭ saj ne je la unua 
de libro, raportaro pri 
mera Universitato 
ni, fortaj vebuloj. 
dan ŝancon iam 
son.
tos precipe utila.

» < Kleins 'T 
Esperanto.— 
Eid. “Esperanto 
Vieno IX. Prezo:

respond-kuponoj.
.Esperanto Muzeo,

fojo aperas en formo 
la lekcioj de la So- 

— Kio estas interesa por 
kiui havas tre malgran- 

viziti Universalan Kongro-
A1 instruistaj samideanoj la libro es-

»

rschen^ort'']1 buck Deutsch 
- Verkis D-r0 Emil

Verlag ’ ’, Loblich^asse 
5 vortaretoj 1

Pfeffer.
• >• l s 

resp-kup.

Jugo sla vio
Udruzenje

< ETA — Poŝtmark-alb umo.
]'.)31-193(i. lla. volumo. Eid.
Cin. P.T.T. Etnike Krai jovino.

Kun la sama aranĝo de la unua, ĉi vo’umo
entenas la seriojn 1931-193(5. La klarigoj fi
latelista j estas en esperanto kaj naciling
ve. Tria volumo estas aperonta. Prezo: 1 
resp.-kupono.

♦ “Svislando en ’a Neĝo’’. — Bele pre
sita broŝuro pri la vintraj sportoj en Svis
lando. Fotoj, tabeloj kartoj. Havebla ĉe ’a 
Svisa Turisma Centralo, Bahnhofplatz 9, 
Zurich. ,

denove vizitas nin 
nuna numero estas

post
vere

“ Vegetarano ’ ’ 
longa foresto. La 
leginda, kaj ni ne hezitas ĝin rekomendi al 
naturistaj samideanoj. La redaktoro estas 
ankoraŭ s-no. lonesku-Kapatzana, Str. Fa- 
tesku 30, Bukureŝto IV, Rumanujo.
bono kun membreco al “V.L.E” (Vegetara 
l igo Esperantista) estas unu dolaro.

Monon sendu al s-ro Ant. Prazak, Jablon- 
ne n. Ori. ĉeĥoslovakio!.

Jav "-

K’cl oficialan 
Konferenco okazonta 
ternacia Ekspozicio, 
en la Moderna Viv-«’’ 
laj tekstoj, france 
ei profitu tiun
grandlingvu oj-
kapo de la helplingva movado!

J. HESS• C < • - • > i • ••

organon de la Internacia 
en Parizo dum la In

ni ricevis “Esperanto 
. Ĝi aperas en parale- 

kaj esperante. Oni zorge 
gravan dokumenton. T a 

francoj k. angoj —ĉe la

♦ %
f

Samideano!

Nia Revuo Vokas Vin!
Helpu ARGENTINAJ .ESPERAN- 
TISTO”N! Abcnu, aĉetu k disvasti
gu ĝin!! — Prefere vin direktu al 

,/iaj anoncantoj

Skribu al ni, kion vi pensas pri ĝi.
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KORESPONDADO
'TrilĤnia anono® -en Koresp Fako 0.30 ar<. mono

S-no P. J. Campos — Sendu 100 PAI. el 
via lando, reciproke mi sendosPAI, el Ame
riko, Aii interŝanĝas PM., librojn, k.t.p. 
A'illa Angela, Chaco, Argentino.

S-ro E. Lerer. Str.. Chiclana 3615, Buenos *■ *
Aires (Argentino). Studento., 16 jara, dezi
ras interŝanĝi gazetojn, PM. kaj P.K.I., 
T., p.ĉ.t., k .ĉ. 1.

Grupo de geknaboj de 13 ĝis 17 jaroj fer
vore deziras koresp. interŝ. bagatelaĵojn. 
Skribu multnombre al K-do A. A, Stoletov, 
1'1. Kazina, 32, Voronej. Soveta Respubliko.

S-ro .T. ŝulekiĉ (fr., Campo Quijano Salta, 
Argentino. Por dist. k. prak. dez. amikece 
kor, kun ĉ. J., fraŭlinoj, unuresp. garanti
ata.

961 CERTIGAS 
VIAN PIRON

x x-

Cm

C X c oo c » e
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SINGARDE Aro
Edzo — Kial vi surmetas la gantojn, se vi 

intencas ludi la pianon?
Edzino — Ĉu vi ne komprenas? Nia fileto 

ĵus ekdormas, kaj mi ne volas veki lin.

SUPERSTIĈO
—Doktoro, mi ne timas la morton, diras 

agoniante malsanulo, forlasi la mondon ne 
gravas al mi. Io maltrankviligas min, ho
diaŭ estas mardo, kaj tio estos malbonaŭ
gura.

. NE A TENTE AfO

Atentu! Kiu sendus al mi 5 respondku
ponojn aŭ neuzitajn P.Af. egalvalorajn mi 
sendos al Ii, per registrita letero, 5 P. K 
kiuj prezentas vidaĵojn kaj tipojn el mia 
rog-ono. Ankaŭ mi interŝanĝas P.M. Sen
du 100 aŭ pli k. mi tuj respondos. S-no 
ledro J. Campos. Villa Angela. Graco. 
Pep. Argentina.

b-no Juan Borda/Taller V. y O. Sece. 
del F. C. S. F. Resistencia, (Chaco Aus
tral) deziras interkorespondadi kun gesa
mideanoj el la tuta mondo; pri diversaj te
moj. P. K. I. kaj E. Certe respondos.

J . y Nova adreso: La grupo esperantista de 
t ^(y Pergamino, Nova Sento' ’ ŝanĝis sian loĝe- 

jon, de nun en la trato AZCUNEAGA 753.

Profesoro — Kio okazis al vi, de multaj 
tagoj mi ne vidas vin ?

Lernonto — Ali estis malsana la tutan 
semajnon, sinjoro profesoro.

Profesoro — Sed, kion mi vidas? Vi uzas 
funebrajn vestojn. Ĉu via malsano havis 
malbonajn sekvojn por vi?

FELIĈA PATRO
— Mia unua filino edziniĝis kun poeto, la 

dua kun pentristo, kai la tria kun bankisto.
—Diablo! kia struita afero K-j kjn ge

edzo estas la plej feliĉa?
—La unua kaj la dua. ĉar ili vivas dank’ 

al la tria.
GRANDAN IAI A

ŝoforo — Hieraŭ mi savis la vivon de 
iu persono. La amiko — Ali komprenas, hie
raŭ vi restis la tutan tagon en via lj</jme

so

TODO IDEALISTA 
tiene el deber de enterarse 

Qué es la Vivisección 
y qué perjuicios causa su práctica a los 
seres humanos y animales. Solicite pues, 
latos y folletos granitos a la

Liga Argentina Contra la Vivisección 
Casilla de Correo No. 1478

REKOMENDINDAJ LIBROJ
Gvidilo tra la Esperanto Movado de G

P. de B ruin .................... .................... $ 1,05

VORTOJ de E. Lanti, 191 paĝ. $ 2.25

GRAMATICA EJERCICIOS v D1CCIO-
A ARIO del Idioma auxiliar internacio
nal —. Tercera edición ampliada e ilus
trada de 134 pgs........................... $ 1.3(1

N AGLI SMO, studo pri deveno, evoluo kaj 
sekvoj, de E. Lanti, 124 paĝ. . . $ 1.5(1

NIA POŜTO
L. Flurv — Hurli: Egalvaloras Kriegi, 

Blekegi, Bojegi.
J. Borda — La prezo de ĉiu trilinia 

anonco en K. Enko estas 0.30 ctv.

Av

Vizito
La S-no Domingo Bongiovanni, bonega es

perantisto el Kordoba, suiorizis nin per vi
zito al nia sidejo 'a pasinta monato.

Malfeliĉe, la tago kiun li elektis por la 
vizito, malmultaj personoj estis en nia e:o. 
Ni esperas ke venonta fojo, li havos oka
zon interkonatiĝi kun multaj samideanoj, 
ĉis baldaŭ!

Gi
M

E
P

Por la hispanaj esperantistoj
Antaŭ kelkaj tagoj ni ; oŝ tĝiris al S-no 
Farenc Gustave; 5(5 Rue du Pac Orleana; 
(Loire) Francujo; ducent frankojn por niaj 
samideanoj al Hispanujo.

t
2

C
&
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Argentina Esperanto
M ísiones 369
Buenos Aires

A socio
FAKOJ: KORESPONDA Kl KSO 
GAZETO - INFORMOJ - BIBLIOTEKO 
r: LIBROSERVO KAJ EKZAMENOJ.::

Argentina
Respubliko

CENTRA KOMITATO DE A. E. A.:
Antorio Barrot, 

Secrct. de
Genera':
Enrique

Secret. 
actas:

Desúdente: Giordano Bruno Lfipez;
Francisco ( levi! ,é; Tesorero: José

(titulares): Jorge Hess, (’. Santos Fontan, P. Doubek. 
A. Albanio nte. (suplentes):

Revisores de cuentas: D. Ruiz, S. Guzmano.

Vice:
Martinez;

Drivo; Vocales: 
J. Kabaté, A. Solé, 
J. Sasia, E. -Beck.

J. M. Duran, A. Luglio,

llllllllllllllllllllilllllllllllllllllisil I lllillllllllllllllllllll ÜIIIIIIHIIIIllilllII 11 llllllllllllllll

ESPERANTAJ SOCIETOJ EN ARGENTINO
Esoeranto-Kolegio

Buenos Aires
Argentina

Lavalle 560 ler. piso
Esperanta Grupo “Nova Mondo”

Presidente. Roca 718 Rosario

/.jociación Esperantista de Rosario
BaIcarce450- R sario de Sta. Fé

Centro Esperantista NOVA SENTO
AZCUENAGA 7" 3 - PERGAMINO

Centro Esperantista de Córdoba
Sede: Academia Sarmiento, Caseros 235

Correspondencia: Bel grano 539 

Centro Esperantista ‘LUMO” 
SAN JORGE, F. C. C. A.

Esperanta Grupo “NOVA TAGO*’
SERODINO, F. C. C. A.

Centro Esperantista de Posadas
Strato Sarmiento 152, I*o*,adas (Misiones)

Centro Esperantista de B. Blanca
O*HIGGINS 32 - 1er. Piso - B. Blanca

Centro. Esper. “Internacia Frateco”
Rioja 750 — San Francisco — F.C.C.C.

Señor Esperantista: La Asociación Esperantista Argentina 1c encarece la 
necesidad de adherirse a alguna Sociedad o Grupo Esperantista. Si en la 
localidad donde usted reside no existe ninguna entidad, solicite en nuestra 
secretaria los nombres v direcciones de los esperantistas que residen pró
ximos a su localidad. * para que Vd. pueda fundar un nuevo Centro.
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JOSE REGUERO 
(.Ux>g*a<i<> español) 

Procurador nacional

¡1
J

Es’iulio:
Av. R. Sáer.z Peña 1119

Escri olio 514

Particular;
Hojas €21 ((’ab.)
U T. GO-Cab. 450¿

3OSTALES
Con letra y música del 

Himno Esperantista 
•‘LA ESPERO”

*

Cada una 00,2 centavos

Gramática, Ejercicios y Oiccionsiio
Manuel C a p 1 1 i u r e Ballester

‘ r rt• - I » •

*
&«<•* t‘5 ;

Necesita Vd.:
3
f ■

■

El libro más 
palies de hab a

completo para ios 
castellana.

CONTIENE :

Pres
la boroj

Fundamento de Esperanto en ambos 
idiomas. Curso de Esperanto en 30 
lecciones. Diccionario Esperanto-Es
pañol. con 7.COO voces y Español Es
peranto con 14.000 voces.

VOLUMEN EN RUSTICA CON n CA 
Pág..................................‘. f . . . $ O.jU

je 
mal- 
k araj

prezoj

, Facturas -
C rculares
Volantes o cualquier otro 
impreso de propaganda 
en Esp-to o Castellano

> * ?

Encárguelos a la

Papel Carta 
Folletos

ESPERANTA
PRESEJO

GIROS y toda clase de valores para Ar
gentina Esperanto-Asocio, a nombre de 

JOSE MARTINEZ
Misiones 3GJ Buenos Aires

MONTE DINERO 3186
U. T. 67 - Floresta 0289



PARA LAS FAMILIAS
Lo6 mejores ACEITES comestibles 

se venden en

SAMIDEANO:

♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦

❖

♦
♦
♦ 
♦
❖
♦
♦

♦*
0
♦
♦
♦
♦
♦
♦

“LA ATLANTIDA”
J. CABRÉ y Cía.—Est. Unidos 1599

U. Telef. 37 Rivadavía G752 
Reparto a domicilio

Atingu anoncon por “Argen
tina Esperantisto” tiamanie
re vi favoros la plibonigon 
de nia organo.

S-no. G. GARCIA
Str. RIOJ A 812

00000000000000000000000000400*

LIBRERIA Y JUGUETERIA :
♦
♦

BUENOS AIRES $
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

ARTAJ VITRAJOJ t
o 
o 
♦ 
♦
♦
♦

Buenos Aires
♦ 

. 0 
>0
♦
0
❖
♦
0
♦
♦
0
0
♦ 
♦
4 
0 
0 
❖ 
0 
❖ 
♦ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

ESPERANTA RAZEJO

TARU A:

1 pág................ ...................$ 35.—
12” ....• . ... ” 18,—
1'4 ”................. . ... ” 9.—
18”-.. . . ......................” 4.50

de DIONISIO RUIZ

A. VILLAFRANCA
MEJICO 2884

*

Samideano! Piense que:
Si cada uno de ustedes inscribe 
nuevo socio a ARGENTINA 
RANTO ASOCIO, o un 
criptor para ARGENTINA
KANTISTO, marcharemos a 
agigantados y nuestro triunfo 
indiscutible.

un
ESPE- 

nuevo stibs- 
ESPE- 

pasos 
será

Cuota de Asociados S I.— mensual.
Cuota de socio protector S 2.— men

suales como mínimo.

Subscripción a ARGENTINA ESPE
RANTISTO, un ‘año S 2.—

NOTA: A los socios se Tes remite 
gratuitamente la revista.

Aviso 3 ctms. de columna.
En Koresponda Fako, 3 líneas

3.
0.30

BUSTOJ do D-ro, ZAMENHOF
Faritaj de bona skulptisto

PRECIO $ 3. c|u. — Pedidos del In
terior agregar 0.40 para envío

AĈETEBLAJ ĈE
ARGENTINA ESPERANTO-ASOCIO
MISIONES 369 -r Buenos Aires

0400000000000000000000000000*

A
Bazar Alemán
iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiin mn
TRIUNVIRATO 4960

TT. T. 51 Urauiza 0541

Malnova esperanteto

clase <l<* Obĵetos de A rt e

DAN IEL S IMON
ESCULTOR EN MADERA

•«'«t. Unidos 1531 V. T. 38 70«H

Samideano: Favorezca a nuestros avisadores

INICIE HOY Mismo Samideano: Los esperantistas de otras lati
tudes desean que Vd- diga algo sobre nuestio CORRESPONDENCIA país. Chinos, Rusos, Japoneses, etc. No im
porta que Vd. sea principiante. Decídase! 

COíl el EXTRANJERO ^or S01° Ctvs. nuestra revista le pu-
bl cará un aviso en "‘Koresponda Fako”

• < •

A*

• f

f
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	uanakoj

	XXIX Jubilea Univesala Esperanto-Kongreso

	KONTRAÚMILITA INTERNACIA KUNVENO

	/.'/ POR LA LERNANTOJ

	Lingvaj notoj

	Samideano!

	Nia Revuo Vokas Vin!


	KORESPONDADO

	REKOMENDINDAJ LIBROJ

	Vizito

	Por la hispanaj esperantistoj



	Argentina Esperanto

	M ísiones 369

	Buenos Aires


	A socio

	Argentina

	Respubliko

	ESPERANTAJ SOCIETOJ EN

	ARGENTINO

	Esoeranto-Kolegio

	Esperanta Grupo “Nova Mondo”

	/.jociación Esperantista de Rosario

	Centro Esperantista NOVA SENTO

	Centro Esperantista de Córdoba

	Esperanta Grupo “NOVA TAGO*’

	Centro Esperantista de Posadas

	Centro Esperantista de B. Blanca

	Centro. Esper. “Internacia Frateco”



	Gramática, Ejercicios y Oiccionsiio

	Manuel C a p 1 1 i u r e Ballester

	Presla boroj

	je mal- k araj

	prezoj

	PARA LAS FAMILIAS

	Lo6 mejores ACEITES comestibles se venden en


	SAMIDEANO:

	“LA ATLANTIDA”

	J. CABRÉ y Cía.—Est. Unidos 1599




	LIBRERIA Y JUGUETERIA :

	ARTAJ VITRAJOJ t

	ESPERANTA RAZEJO

	Aviso

	ctms. de columna.

	En Koresponda Fako, 3 líneas

	3.

	0.30



	BUSTOJ do D-ro, ZAMENHOF

	Faritaj de bona skulptisto

	ARGENTINA ESPERANTO-ASOCIO

	TRIUNVIRATO 4960

	DAN IEL S IMON

	Samideano: Favorezca a nuestros avisadores




